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درس رسمحتوی وی 

مقدمهمقدمه•
تعريفها•

ژ ا ا ا انواع انرژی•
مديريت انرژی در ساختمان•
مديريت انرژی در صنعت•
روشنايی• سيستمهای مديريت سيستمهای روشنايیمديريت
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ريتعاريف

انرژی• ازمهندسی اعم تخصصی فعاليتهای مجموعه به رژی ی  ز ه م  ی  ی  ه ي و  ج ب 
که به منظور  گردد  میمحاسبه، برآورد و اجرا اطالق 

چيکپارچه سازی اهداف کالن يا خرد انرژتيک سازمان با   پ
. شوند میکاربردهای اصلی تعيين شده، انجام 

مهندسی انرژی کاربرد ابزارهای ويژه نظير شبيه  در•
سازی، مدل سازی، بهينه سازی و اجرای پايلوت به کار 

.گرفته می شوند
مهندسی انرژی تمرکز بر اجرای پروژه های صرفه در•

. استجويی 
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صنعتی های فعاليتتعامل مهندسی انرژی و
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انرژی و محيط زيست
اساسی ترين پايه توسعه، انرژی است و يكی از مهم ترين مسائل •

جوامع بشری امروزی، انرژی و نحوه تأمين نيازهای مربوط به آن 
ت .استا

الگوی توسعه دربخش انرژی، هنگامی پذيرفتنی است آه به حفظ •
محيط زيست بيانجامد وآمترين تخريب را در اين راه به دنبال داشته 

.باشد
امروزه اآثر محافل علمی بر اين باورند آه با توجه به شواهد و •

بوده مؤثر ، هواي و آب وضعيت بر بشر های فعاليت تحقيقات، فعاليت های بشر بر وضعيت آب و هوايی، مؤثر بوده تحقيقات،
افزايش غلظت گازهای گلخانه ای در اتمسفر، توازن انرژی . است

نيز آينده زمين را تغيير داده و به گرم شدن آن منجرشده است آه در 
شد اهد خ مهم اي ه آب تغييرات جب آهم د ر نم انتظار انتظار نمی رود آه .موجب تغييرات آب وهوايی مهمی خواهد شد

ميزان تغييرات پيش بينی شده دما، رسوبات و رطوبت خاك در 
.سراسر جهان يكسان باشد

5



مديريترنامهب و انرژیريزی يريرب رژیريزی و 

انرژی• جامع الگويیمديريت راهبری از است رژی عبارت ع  ويی يري ج بری  ز ر ر   ب
اجرايی نمودن طرحهای صرفه  برایمنسجم و سيستماتيک 

شناسايی شده به  هایبراساس پتانسيلجويی انرژی پ
:  منظور

oراندمان مصرف حاملهای انرژی و استفاده بهينه از افزايش
انرژی

oتوليدبهره وریافزايش
o محيطیانتشار آالينده زيست کاهش
oمحصولکاهش توليد و انرژی مصرف های هزينه oولش ي  و رژی و  ر  ی  زي 
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انرژي راندمان افزايش رژي مزاياي ن  يش ر ز ي  ي ز
ديدگاههاي مختلف بررسي مزاياي افزايش راندمان انرژي از در يك نگاه آلي، 

ش .شودمي

:شود به افزايش راندمان انرژي منجر ميصنايعديدگاه از 
نه هز ژهاآاهش ت/ان قا ط ش ش/افزا د/افزا بهبود / وري  بهرهافزايش /افزايش سطح رقابت/ انرژی هايآاهش هزينه

سوددهيافزايش / آيفيت 

دگااز نلد ژ ان ان اند ش هافزا د ش :شود بهافزايش راندمان انرژي منجر ميمليديدگاهاز
جويي   صرفه/ آاهش آلودگي هاي  هزينهاجتناب از / واردات انرژي آاهش 

بهبود امنيت انرژي/ در منابع محدود انرژي 

:شود به افزايش راندمان انرژي منجر ميجهانيديدگاه از 
پايداري و ماندگاري محيط زيست/ جهاني هاي  آاهش آالينده
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انرژی• مديريت کاربری جهت الزم ابزارهای الزم جهت کاربری مديريت انرژیابزارهای
نيروی کار متخصص‐
انرژی‐ جريان گيری اندازه آزمايشگاه و تجهيزات و آزمايشگاه اندازه گيری جريان انرژیتجهيزات
ابزارهای تحليلی کارا‐
مالی‐ اعتبارات و بازيافتهایطرحاجرایبرایمنابع بازيافت  های  طرحاجرایبرایمنابع و اعتبارات مالی

انرژی
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انرژی جامع مديريت اجرای رژیمراحل ع  يري ج ی  جر ل  ر

مديريت1 مدت کوتاه آموزشی های دوره انرژیبرگزاری انرژیبرگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مديريت 1.
بررسی وضعيت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی از 2.

ژی ان يزی ژی ان يان شدت ی گي انداز يق طريق اندازه گيری شدت جريان انرژی و مميزی انرژی ط
خدماتیدر بخشهای فرآيندی و 

ا3 ا کاش لاا شاالقاتا کا کاهش  برایبالقوههایپتانسيلوها رراهکاشناسايی3.
انرژیشدت مصرف 

مشاوره و ارائه راهکارهای اصولی جهت بالفعل نمودن 4.
شدهشناسايی های  پتانسيل
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عمده مديريت انرژي اهداف

بفراهم آوردن امكانات استفاده منطقي و صحيح از انرژي با • رژي ز يح و ي ن ور م ر
توجه به استانداردهاي زيست محيطي

( H.E )ارائه روشهاي بهينه سازي مصرف انرژي •
افزايش بهره وري تاسيسات صنعتي با استفاده از ماشينها •

با تكنولوژي پيشرفته
شت آ آا ا ا ت از تفا ا استفاده از سيستم ها با آارآئي بيشتر•

ترانسفور موتورها در شبكه  ،بهينه سازي بار موتورها ( •
)توزيع )توزيع
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انرژی جامع مديريت رژیدستاوردهای ع  يري ج ی  ور
های  شناسيآگاه سازی کارشناسان به متدولوژيها و روش 1. ي

انرژیجديد در زمينه مديريت
آموزش ابزارهای تحليلی جديد به کارشناسان واحدهای 2.

ائل ل ل ت د ا آن ند ان ت ش افزا ت ت صنعتی جهت افزايش توانمندی آنها در تحليل مسائل و  ن
.مشکالت بخش انرژی

واحدهای3. در انرژی های نرم استخراج و استانداردها تدوين ی 3. ر و رژی  ی  رم  ج  ر ر و  وين 
صنعتی

تشخصيص راهکارهای صرفه جويی انرژی در واحدهای 4.
ت صنعتین

تدوين برنامه های کوتاه مدت و ميان مدت صرفه جويی  5.
انرژیانرژی
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آشنايی با استاندارد اروپايی سيستم مديريت انرژی
•

، کمک به سازمانها  EN 16001 اروپايیهدف کلی استاندارد 
اي کا د ب ب ای ب الز آيندهای ف ها ت ي اد اي ای برای ايجاد سيستم ها و فرآيندهای الزم برای بهبود کارايی ب

اين امر منجر به کاهش هزينه ها و انتشار . استانرژی 
.  دوشگازهای گلخانه ای از طريق مديريت سيستم انرژی می 

ل
م

اين استاندارد الزامات سيستم مديريت انرژی برای سازمان را  
در جهت توسعه و پياده سازی خط مشی و اهداف مربوطه، با  
های جنبه مورد در اطالعات و قانونی الزامات گرفتن نظر ی در ب  ور ج ر  ی و   و ز  ن  ر ر  ر 

هدف اين استاندارد به . قابل مالحظه انرژی مشخص می نمايد
کارگيری در کليه سازمانها با اندازه های متفاوت و تطبيق آن 
باشد ت تفا اع اجت فرهنگ ، جغرافياي شرايط اينبا اين  . با شرايط جغرافيايی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت می باشد

استاندارد در مورد فعاليت های تحت کنترل يک سازمان قابل  
.کاربرد می باشد
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خدمات بهينه سازی در صنعت
 در صنايع مميزی انرژی واحد مديريت واستقرار •
صنعت• واحدهای عملکرد مشخصات تعيين و گيری اندازه  اندازه گيری و تعيين مشخصات عملکرد واحدهای صنعتی•
پتانسيل صرفه جويی در مصرف انرژی واحدهای صنعتیتعيين •
مصرفارزيابی• کاهش و گذاری سرمايه منظور به اقتصادی و فنی بی ر ارزي هش  اری و  ي  ر ور  ی ب  ی و ا

 انرژی واحدهای صنعتی
طرح امکان سنجی اقتصادی به منظور افزايش بهره وری انرژی  تهيه •

ا در واحدهای صنعتیا
راهکارهای الزم جهت رفع مشکالت و افزايش راندمان سيستمارائه •

زش ژآ ان ف د فه ها ش ژ ان ت د مديريت انرژی و روش های صرفه جويی در مصرف انرژیآموزش•
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:مراحل مديريت انرژي

سازمانداخلدرانرژیمديريتمراحل ل رژیيريرا لر ا نا ز

 مراحل و باشد می مداوم فرآيند يک انرژی مديريت فعاليتهای
الااآ .نمودخالصهزير صورتتوانمیراآن

انرژیمصرفرویبرکنترلاعمال-1مرحله رژیررویبر رلل1ر

  انرژی مصرف سازی بهينه در گذاری سرمايه -2 مرحله

انرژی مصرف روی کنترل حفظ و نگاهداری -3 مرحله



مديريت مصرف انرژي
 که شود می گفته اقداماتی و روشها مجموعه به انرژی مصرف مديريت
 به معموًال روشها اين .شود می گرفته کار به مصرف سازی بهينه برای
شتقگ :شودمیتقسيمگروهسه

 استفاده مثًال باشند نداشتهایهزينهکههستندروشهايی:اولگروه
آنها از نگهداری و مراقبت و دستگاهها و وسايل از درست

زيادچندانهاهزينهاينامادارندهزينهکههستندروشهاي:دومگروه  زياد چندان ها هزينهاينامادارندهزينهکه هستندروشهايی:دومگروه
 گيری اندازه وسايل، نگهداری و تعمير مانند )هزينه کم روشهای( نيست
برنظارتوکارخانهيکمختلفدستگاههایدرانرژیمصرفميزان ن ی ررژیريز  بر ر و ريه
 برنامه اجرای کانالها، و ها لوله کاری عايق دستگاه، هر مصرف تغيير
انرژی کاهش روشهای خصوص در آموزشی های



)ادامه(مديريت مصرف انرژي 

پم بايد روشها اين در.هستندپرهزينه روشهای:سومگروه
  دستگاهها، در انرژی مصرف بهبود جهت اساسی تغييرات
 ای کارخانه اگرمثًال.آوردوجودبه ساختمانهاوتأسيسات

  جويی صرفه امکان و نياز صورت در بايد باشد قديمی و کهنه
  يا کرد تعويض نودستگاههایباآنرادستگاههایانرژی،

 نصب انرژی اتالف از جلوگيری جهت در تکميلی دستگاههای
م تأسيسات تمام بايدباشدشدهکهنهساختمانیاگريانمود

.کرد تعويض را آن سرمايش و گرمايش



در• تصميمگيري جهت مدون رويكرد مبناي انرژي، مميزي انرژي، مبناي رويكرد مدون جهت تصميم گيري در مميزي
سعي دارد بين آل انرژي  وحوزه مديريت انرژي است 

جريانات آليه و سازد برقرار موازنه آن مصرف و ورودي و مصرف آن موازنه برقرار سازد و آليه جريانات  ورودي
انرژي را در امکانات يك مجموعه شناسايي و مصرف  

مينمايد محاسبه گسسته توابع طبق را .  انرژي را طبق توابع گسسته محاسبه مي نمايدانرژي
ابزار مؤثر براي تعريف و  يك انرژي صنعتي، مميزي •

است انرژی مديريت جامع برنامه .اجراي برنامه جامع مديريت انرژی استاجراي
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انرژي• بهرهوري قانون است2001در آمده :چنين :چنين آمده است2001در قانون بهره وري انرژي
انرژي به صورت ارزيابی، نظارت و تحليل مميزي 

فني گزارشي تهيه شامل که میشود تعريف انرژي مصرف انرژي تعريف می شود که شامل تهيه گزارشي فني  مصرف
براي بهبود راندمان   هايیپيشنهاداست و آن گزارش حاوي 

هزينه آناليز با انرژي-انرژي مصرف آاهش طرح و فايده فايده و طرح آاهش مصرف انرژي انرژي با آناليز هزينه
. می باشد
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يبه طورکلي مميزي انرژي، تبديل ايده هاي صرفه جويی به • ي ي ي
واقعيت، از طريق امكان سنجي راه حلهاي متناسب با ساير  

مالحظات سازماني در يك چارچوب زماني مشخص 
. می باشداش

اوليه مميزي انرژي تعيين و تخمين راههايي براي هدف •
ش آا ا ل ت ل ا ژ ان ف ش آاهش مصرف انرژي بر واحد محصول توليدی يا آاهش آا

.  هزينه هاي عملياتي است
از از ژ ان ت ا ک ژ ان انرژي، محکي براي مديريت انرژي در سازمان  مميزي•

است آه مباني برنامه ريزي مؤثرتر در مصرف انرژي در 
آورد م فراهم را .سازمان را فراهم مي آوردسازمان
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انرژي به عنوان دو شاخص مهم بررسي  " بازدهي"و " صرفه جويي"•
هستند مطرح انرژي مطرحسيستمهاي عموم اذهان در ،گرددمآنچه ،  گردد ميآنچه در اذهان عمومي مطرح .سيستمهاي انرژي مطرح هستند

انرژي است آه هدف آن بهتر مصرف آردن است نه  جويي  صرفهواژه 
آنچه از ديدگاه جويي  صرفهدر ارتباط با بحث . صرفًا آم مصرف آردن

به منجر آه است انرژي بازدهي افزايش است، مطرح جر ب صرفهمتخصصين رژي    ي  ز يش ب ز رح     رين 
.شود ميانرژي جويي 

صرفه جويي انرژي و راندمان انرژي دو موضوع مختلف هستند، اما 
. مفاهيم آنها به يكديگر وابسته است م

آه رشد مصرف انرژي آاهش گردد  ميانرژي زماني ايجاد جويي  صرفه•
جويي   صرفهبنابراين . شود مييابد آه بر حسب معيارهاي فيزيكي سنجيده 

يا پيشرفت  وري بهرهانرژي نتيجه فرآيندهاي مختلف از جمله افزايش
گگ

ي پيي
آه گردد  مياز سوي ديگر راندمان انرژي وقتي حاصل .فنآوري خواهد بود

شدت انرژي در يك محصول، فرآيند يا حوزه خاص توليد يا مصرف، بدون 
افزايش راندمان يا بازدهي  . تأثير منفي بر خروجي يا مطلوبيت آاهش يابد

ژ شفا افزا ا ت ا از خش لذا ث آ آن مؤثر بوده لذا بخش مهمي از سياستهاي افزايش جويي صرفهانرژي در
.دهد ميانرژي را تشكيل جويي  صرفه
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روش های مميزی انرژی

توانبه می را انرژی مميزی روش نوع سه کلی دريکطور دريک  طور کلی سه نوع روش مميزی انرژی را می توان به
:واحد مصرف کننده انرژی انجام داد که عبارتند از

ازيزی1 تا ک بازديد يق ط از ژی ل؛ان محل؛انرژی از طريق بازديد کوتاه ازمميزی1.
؛انرژی به روش آناليز هزينه هامميزی 2.
انرژی تفصيلی؛مميزی3.
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انرژی مميزی در سريع بازديد رژیروش يزی  ر  ريع  ي  ز روش ب

بهاين محل، از کوتاه بازديد يک شامل انرژی مميزی نوع نوع مميزی انرژی شامل يک بازديد کوتاه از محل، به اين
اعمال راه کارهای ساده و که است منظور تشخيص نقاطی 

و فوری های جويی صرفه به تواند می آنها در ارزان در آنها می تواند به صرفه جويی های فوری و ارزان
اين راه کارها را . محسوس در مصرف انرژی منجر شود

کننده مصرف واحد شرايط با متناسب انرژی، مميزی انرژی، متناسب با شرايط واحد مصرف کننده مميزی
به عنوان مثال، تعويض شيشه های شکسته . پيشنهاد می کند

هایجلوگيریبرای المپ کردن تميز هوا، نفوذ از از نفوذ هوا، تميز کردن المپ های جلوگيریبرای
دريافت نور بيشتر، تميز کردن شيشه ها  برایروشنايی 

کارهاستبرای اين جمله از روز، در طبيعی نور دريافت رهبرای ر روز، از ج اين  ی  بي ور  .ري 
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روش آناليز هزينه ها در مميزی انرژی

واصلی اين روش مميزی، آناليز دقيق هزينه های کارکرد يک واحد هدف ي ر ر زي يق يز يز روش ين ی
در اين روش به طور کلی، آمار مصرف انرژی طی سال های  . است

توان  ، انرژیالگو های مصرف طريق گذشته گردآوری می شود و از 
فصول در هوا و آب تغيرات اثر مصرف، اوج ساعات در مصرفی در ساعات اوج مصرف، اثر تغيرات آب و هوا در فصول مصرف

مختلف بر مصرف انرژی و پتانسيل های مصرف انرژی تعيين می 
برای انجام اين آناليز، به مميز انرژی توصيه می شود که از  . شود

ا ظ ا ا ا آش ظ ل ا روش اول نيز به منظور آشنايی با واحد مورد نظر و سيستم های  ش
.مصرف کننده ی انرژی، استفاده کند

واحد مورد نظر،  تعيين دقيق هزينه های انرژیدر اين روش مميزی، يزی روش ين رژیر ی زي يق ريين ور و
انجام اين کار از طريق  . از اهميت به سزايی برخوردار است

.گردآوری قبوض انرژی چند سال گذشته آن واحد ميسر است
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ی:روش مميزی انرژی تفصيلی
، موثرترين و در عين حال برترين  مميزی تفصيلیروش•

است مميزی شاملروش روش اين خاص، طور به به طور خاص، اين روش شامل . روش مميزی است
بکارگيری تجهيزات اندازه گيری جهت تعيين دقيق مصرف 

رژیانرژی يک واحد و نيز تعيين مصرف سيستم های انرژی  ی م ي ر يين يز و و ي رژی
برای نمونه در بخش (است موجود در واحد مصرف کننده 

سيستم های روشنايی، تجهيزات اداری، فن  : مصرف نهايی
  .)ها، چيلرها و غيره

از برنامه های کامپيوتری شبيه استفاده  در اين مميزی•
سازی، به منظور ارزيابی و پيشنهاد روش های صرفه ظ
.نظر قرار می گيردمد جويی انرژی، 
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